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OPCIÓN A 

 

ORIENTACIÓNS: Os dous documentos presentados axuízan a figura do xeneral Franco e o seu réxime de formas ben 

distintas. Na redacción debes tratar as seguintes cuestións: o réxime do xeneral Franco como resultado dunha guerra civil; 

caracterización xeral da ditadura; crítica dos argumentos expostos nos documentos, a partir dos teus coñecementos sobre o 

franquismo. Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e 

argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da 

expresión escrita. 

 

Doc.1.-Carta al Jefe del Estado (Salvador de Madariaga, 1944): 

“Xeneral, marche vostede. En van intenta vostede presentar España ao estranxeiro coma unha democracia. Non hai democracia 

que valla. Non hai estrataxema que agache as camisas de cor, coma Hitler, os pantalóns escuros, coma Hitler, o saúdo romano, 

coma Hitler, o título de Caudillo, mala tradución de Führer, coma Hitler, o partido único comendo o país en plena enchenta de 

corrupción, coma Hitler, a prensa domesticada, coma Hitler, os campos de concentración, coma Hitler. Xeneral, marche 

vostede. 

Non llo digo por ofendelo. Pero o Caudillo dun bando dunha guerra civil non vale para facer a unidade española. O home que 

fusilou a Companys, a Zugazagoitia, a Cruz Salido e a tantos outros innumerables non serve para facer a unidade española. Ten 

vostede aldraxadas e asoballadas a Cataluña, Euskadi e Galicia. Malia que vostede é galego (...) vostede ten amordazadas as 

tres linguas galega, vasca e catalá; mudo o Orfeón Catalán, disperso o Instituto de Estudos Galegos de Santiago. Pero estes tres 

pobos teñen dereito a vivir como lles pareza nunha España que, libre, é grande de abondo para todos. Como a do Señor, é a de 

España casa de moitas moradas. Vostede non a comprende. Xeneral, marche vostede. 

Que haxa polo menos na súa vida un acto que España poida agradecerlle. Xeneral, marche vostede”. 

 

Doc.2.-Fragmento da obra Así se gobierna España (Manuel Fraga Iribarne, 1952): 

“O glorioso alzamento popular o 18 de xullo de 1936 foi un dos máis simpáticos movementos político-sociais de que o mundo 

ten memoria. Os observadores imparciais e o historiador obxectivo han recoñecer que a maior e a mellor parte do país foi a que 

se ergueu, o 18 de xullo, contra un Goberno ilegal e corrompido, que preparaba a máis sinistra das revolucións vermellas dende 

o poder (...). 

O pobo español, en plena crise de convivencia, aceptara a suprema xefatura de Franco para que este derrotase militarmente ao 

comunismo; pero ao mesmo tempo pedíalle que o constituíse politicamente, entregándolle a máis auténtica caudillaxe, no 

sentido propio da palabra. Visto o fracaso das asembleas para constituír ao país dende a crise de 1931, desexábase que esta vez 

fose un só e verdadeiro caudillo o que dese novas leis, nova constitución á comunidade. Coma Solón, coma Cromwell, coma 

tantos outros heroes nacionais, o Xeneral Franco debía ser o pai da Patria que a volvese á normalidade e á orde”. 

 


